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Α.1. Ερευνώμενο υλικό 

 

Πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το πρωτογενές υλικό αποτέλεσαν οι δέκα πέντε συνεντεύξεις 

(οι οποίες ελήφθησαν από την 01 Φεβρουαρίου 2016 έως την 25 Μάιου 2016 ) με μέλη (και 

των δύο φύλων) της μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου. Σκοπός των συνεντεύξεων είναι 

η διαπίστωση τυχόν τραύματος λόγω της πολιτιστικής ετερότητας, η πρόσληψη της νέας 

ετερότητας των μεταναστών και προσφύγων και η πρόθεση συμβολής στην κοινωνική τους 

ένταξη. Ηλικιακά τα μέλη της κοινότητας από τα οποία ελήφθησαν συνεντεύξεις είναι άνω 

των 50 ετών προκειμένου να είναι εφικτό να καταγραφεί ενδεχόμενος ο αντίκτυπος που είχε 

η εισβολή (Ιούλιος 1974) της Τουρκίας στην Κύπρο στις σχέσεις μεταξύ των θρησκευτικών 

κοινοτήτων στη Ρόδο. Η μεθοδολογία της έρευνας ανήκει σε ένα «μεικτό τύπο» ενώ οι 

συνεντεύξεις κινούνται στο ευρύτερο πλαίσιο του «αφηγήματος ζωής» (life history interview) 

και της ημι-δομημένης συνέντευξης. 
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Α.2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Για την εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων αξιοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (content  

analysis) –ποιοτική και ποσοτική
1
–, η οποία προσπορίζει εγγυήσεις αντικειμενικότητας και 

εγκυρότητας. Η ανάλυση περιεχομένου ως ερευνητική μέθοδος μπορεί να διαχειρισθεί 

μεγάλο όγκο δεδομένων, αφού δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά των πληροφορητών, είναι 

συστηματική, είναι εφικτή η συνέργεια με άλλες μεθόδους και τέλος ανιχνεύει τάσεις. 

Ιστορικά, οι βάσεις της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου τέθηκαν από τους Paul 

Lazarsfield και Harold Lasswell στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία του 1920 

και 1930. Η συστηματική βέβαια ανάλυση περιεχομένου ως όρος απαντά για πρώτη φορά το 

1941
2
, αν και η προσπάθεια της Εκκλησίας τον 17

ο
 αιώνα να αντιμετωπίσει τα γραπτά 

κείμενα των εχθρών της αποτέλεσε την άτυπη ληξιαρχική πράξη γέννησής της
3
. Η 

συστηματική βέβαια εφαρμογή της –στις αρχές του 20
ού 

αιώνα– στόχευε κυρίως στην 

ανάλυση του περιεχομένου των εφημερίδων και αργότερα όλων των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης
4
, πεδίο που αποτελεί μέχρι σήμερα τον «βιότοπο» της συγκεκριμένης μεθόδου. 

Θεμελιωτής της μεθόδου θεωρείται ο Berelson ο οποίος ορίζει την ανάλυση 

περιεχομένου ως «μία τεχνική έρευνας για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική 

                                                           

1 
Kölbl Carlos, “Qualitative Approaches in the Research of Historical Learning”, in Empirical 

Research on History Learning, Yearbook 2010, Wochenschau Verlag, 139-152. Η ποιοτική και 

ποσοτική έρευνα δεν είναι ουσιαστικά αντινομικές, αλλά συμπληρωματικές. Η δυιστική προσέγγισή 

τους αποτελεί τροχοπέδη στην εμπειρική έρευνα. Magne Angvik and Bodo von Borries (eds.), Youth 

and History. A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes 

among Adolescent, Körber– Stiftung, Hamburg 1997, 232-34. 
2 

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Bernard Berelson, αν και είχε ήδη καταδειχθεί 

η σημασία της μεθόδου από τον MaxWeber, ο οποίος θεωρούσε ότι μέσα από την μελέτη των αλλαγών 

στο περιεχόμενο των εφημερίδων ήταν εφικτή η ανίχνευση αλλαγών στην κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική δομή. Βλ. Klaus Krippendorf, On Communicating Otherness, Meaning, and Information, 

Routledge – New York – London, 2009, 205. 
3 

Klaus Krippendorf, Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, Sage Publications, 

Thousand Oaks – London – New Delhi, 2004, 3∙ Charles Smith, «Content Analysis and Narrative 

Analysis», in Harry T. Reis, Charles M. Judd (eds.), Handbook of Research Methods in Social and 

Personality Psychology, Cambridge University Press, Cambridge, New York – Melbourne – Madrid, 

2000, 314. 
4 

Και σήμερα άλλωστε η ανάλυση περιεχομένου αποτελεί βασικό ερευνητικό εργαλείο στο 

χώρο της Μέσων. Βλ. Daniel Riffe και Alan Freitag, «A Content Analyses of Content Analyses: 

Twenty-five Years of Journalism Quarterly», Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol. 74, 

No. 4, 1997, 873-82∙ Kohlbacher, Florian (2005). «The Use of Qualitative Content Analysis in Case 

Study Research». Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 7(1), Art. 

21,http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0601211. 12∙ Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S., 

Collecting and Interpreting Qualitative Materials, Sage Publications, Inc., London, 1998, 248. 
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περιγραφή του δηλωμένου περιεχομένου της επικοινωνίας
5
». Στον ορισμό αυτό έχουν 

διατυπωθεί ενστάσεις, διότι α. ο ορισμός εμμένει στον ποσοτικό χαρακτήρα, ο οποίος είναι 

βέβαια σημαντικός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί ο ποιοτικός 

χαρακτήρας της συγκεκριμένης μεθόδου και β. η εμμονή στο δηλωμένο περιεχόμενο 

υποβαστάζεται από την αρχή ότι το περιεχόμενο υπάρχει εγγενώς στο κείμενο
6
. Γι’ αυτό, οι 

ορισμοί που ικανοποιούν περισσότερο τον προσανατολισμό της παρούσας έρευνας είναι οι 

ακόλουθοι: 

Α. Ανάλυση περιεχομένου είναι η ερευνητική μέθοδος η οποία με σαφείς στόχους και 

κατευθύνσεις ανάλυσης και μέσω συστηματικών τεχνικών και υποδειγμάτων ανάλυσης που 

διασφαλίζει την διυποκειμενικότητα, ανιχνεύει, ερμηνεύει και αξιολογεί τόσο το ρητό όσο 

και το λανθάνον
7
 περιεχόμενο του μηνύματος επικοινωνίας

8
. 

Β. Ανάλυση περιεχομένου είναι μία τεχνική έρευνας που στόχο έχει να οδηγηθεί ο ερευνητής 

σε επαληθεύσιμα και έγκυρα συμπεράσματα που προκύπτουν από γραπτά κείμενα (ή άλλα 

«κείμενα
9
», όπως εικόνες, ταινίες κ.ά.) και αφορούν το συγκείμενο (context) μέσα στο οποίο 

χρησιμοποιούνται
10

.  

Προτού αναλυθεί ο δεύτερος ορισμός (Krippendorf), παρατίθεται απλώς μία φράση 

του Weber η οποία περιεκτικά πυκνώνει την ουσία και την αφαιρετική αρχή της ανάλυσης 

περιεχομένου: «Μία κεντρική ιδέα στην ανάλυση περιεχομένου είναι ότι πολλές λέξεις του 

κειμένου κατηγοριοποιούνται σε πολύ λιγότερες κατηγορίες περιεχομένου
11

». 

Αναλύοντας το δεύτερο ορισμό, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ανάλυση 

περιεχομένου έχει εξειδικευμένες μεθόδους που χαρακτηρίζονται από επιστημονικότητα: από 

αξιοπιστία (reliability) και ειδικότερα επαναληψιμότητα (replicability), δηλαδή οι 

ερευνητές που εργάζονται σε διαφορετικό χρόνο και κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

                                                           

5 
Berelson, Content Analysis in Communication Research, Hafner Press, New York, 1952, 18.  

6 
Klaus Krippendorf, ό.π., 19-20. 

7 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον Charles Smith «η γλώσσα συχνά λέει για τους ανθρώπους 

περισσότερα από όσα επιθυμούν να αποκαλύψουν ή γνωρίζουν για τον εαυτό τους…», Charles Smith, 

«Content Analysis and Narrative Analysis», in Harry T. Reis, Charles M. Judd (eds.), ό.π., Madrid, 

2000, 313. Και ο Weber επισημαίνει ότι η ανάλυση περιεχομένου στηρίζεται στην αρχή ότι είναι 

εφικτό να προχωρήσουμε πέραν του κειμένου, όπως παρουσιάζεται, και να εντοπίσουμε με έγκυρο 

τρόπο λανθάνοντα νοήματα.  Robert Philip Weber, Basic Content Analysis, Sage Publications, 

Newbury Park  – London – New Delhi, 1990, 72-76∙ Klaus Krippendorf, 2004, 346. 
8 

Κυριάκος Μπονίδης, Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας  των εν χρήσει σχολικών 

εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, Τομέας 

Παιδαγωγικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 115. 
9 

Στην ίδια λογική κινείται και ο CharlesSmith, αφού η ανάλυση περιεχομένου εφαρμόζεται και 

σε μη ρηματικό υλικό. Charles Smith, «Content Analysis and Narrative Analysis», 2000, 313-14. 
10 

Klaus Krippendorf, Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, 18.  
11 

Robert Philip Weber, Basic Content Analysis, Sage Publications, Newbury Park – London – 

New Delhi, 1990, 12. 
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αναμένεται να οδηγηθούν στα ίδια αποτελέσματα. Επίσης χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα 

(validity), δηλαδή η έρευνα υπόκειται σε αυστηρό  έλεγχο και τα πορίσματά της μπορούν να 

«επαληθευθούν».  

Με βάση πάντα τον ορισμό του Krippendorf, η αναφορά στο κείμενο (text) δεν 

περιορίζεται σε γραπτά κείμενα, αλλά βρίσκει εφαρμογή και σε έργα τέχνης, εικόνες, χάρτες, 

ηχητικά ντοκουμέντα κ.ο.κ. τα οποία μπορούν να θεωρηθούν «κείμενα» με την ευρύτερη 

έννοια
12

.  

Ο ορισμός αυτός γενικότερα έρχεται σε σύγκρουση με ορισμούς που φυσικοποιούν το 

κείμενο, όπως οι ορισμοί του Berelson και του Gerbner
13

, οι οποίοι επιμένουν στη φυσικότητα 

του κειμένου, δηλαδή στο μέσο, τον χαρακτήρα, τη μορφή και τα συστατικά του κειμένου. Η 

φυσικοποίηση (naturalization) οδηγεί σε ένα απλουστευτικό θετικισμό, αφού θεωρεί ότι στο 

κείμενο ενυπάρχει κάτι εγγενώς μετρήσιμο χωρίς να απαιτείται ερμηνεία από τον αναγνώστη, 

τον δημιουργό, τον ερευνητή. Γι’ αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι:  

Α. τα κείμενα δεν έχουν αντικειμενικές ποιότητες, ανεξάρτητες από τον αναγνώστη. Κάθε 

κείμενο, κάθε μήνυμα δεν υφίσταται χωρίς τον αναγνώστη, αυτόν που θα το ερμηνεύσει. 

Στην περίπτωση της ανάλυσης περιεχομένου ο ερευνητής σχεδιάζει την ανάλυση, εκπαιδεύει 

τους κωδικογράφους και ερμηνεύει τα αποτελέσματα πάντα με την προσδοκία να καταστούν 

κατανοητά από τρίτους.  

Σε αυτό το πλαίσιο ο Weber αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Η ανάλυση περιεχομένου είναι εν μέρει μία τέχνη και εξαρτάται από την κρίση 

και ερμηνεία του ερευνητή. Τα κείμενα δεν μιλάνε από μόνα τους… Ο ερευνητής 

πρέπει να τα κάνει να μιλήσουν και η γλώσσα αυτής της επικοινωνίας είναι η 

γλώσσα της θεωρίας
14

. 

 

Β. Κάθε κείμενο δεν έχει ένα και μοναδικό αναγνώστη. Τα κείμενα μπορούν να μελετηθούν 

πολύ-προοπτικά
15

, χωρίς αυτό να αναιρεί την εγκυρότητα της κάθε έρευνας. Οι μονάδες 

καταγραφής, οι μεταβλητές, οι κατηγορίες, η –ψυχολογική, πολιτική κοινωνιολογική, κ.ο.κ.– 

ερμηνεία των κειμένων δύναται να διαφοροποιούνται ποικιλοτρόπως. Σε καμία περίπτωση 

δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα και μοναδικά ερμηνεύσιμο περιεχόμενο.  

                                                           

12 
Gilbert Shapiro and John Markoff, ό.π., σ. 15-17. 

13 
Klaus Krippendorf, ο.π., 2009, 207-08. 

14 
Παρατίθεται από τον Robert Philip Weber, Basic Content Analysis, Sage Publications  –

Newbury Park – London, New Delhi, 1990, 62. 
15 

Klaus Krippendorf, ό.π., 21-25. 
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Γ.  Τα νοήματα των κειμένων δεν είναι αναγκαία να είναι κοινώς αποδεκτά και μοναδικά. Αν 

και η διυποκειμενική συμφωνία προς όσα ο δημιουργός ενός κειμένου είχε την πρόθεση να 

πει  θα υπεραπλούστευε την ανάλυση περιεχομένου, στην πράξη μία τέτοια συμφωνία είναι 

σπάνια. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να περιοριστούμε στο δηλωμένο νόημα της 

επικοινωνίας, πρακτική που θα αφυδάτωνε επικίνδυνα τη μέθοδο της ανάλυσης 

περιεχομένου. Για παράδειγμα, οι ψυχίατροι αναμένεται να ερμηνεύσουν τις αφηγήσεις-

ιστορίες των ασθενών τους διαφορετικά από τους ίδιους τους ασθενείς. Κάθε κείμενο μπορεί 

να ερμηνευθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί μία διυποκειμενική συμφωνία ανάμεσα σε 

ομάδες με κοινή κατάρτιση και εμπειρία, αλλά σε καμία περίπτωση το κείμενο δεν είναι 

μοναδικό ως ερμηνεία.  

Δ. Τα περιεχόμενα/νοήματα απευθύνονται σε κάτι πέραν του δεδομένου κειμένου. Άλλωστε, 

η επικοινωνία χαρακτηρίζεται από τον επικοινωνιακό προσανατολισμό του δέκτη, την 

πρόκληση συναισθημάτων ή και αλλαγών στη συμπεριφορά. Τη σύνδεση αυτή του κειμένου 

με μελλοντικά ενεργήματα καλείται να συλλάβει και να καταγράψει ο ερευνητής. Γι’ αυτό 

οφείλει να αποστασιοποιηθεί από τη φυσικότητα του κειμένου. Εδώ ακριβώς εντοπίζονται και 

τα όρια στην αξιοποίηση των υπολογιστών (ποσοτική λεξικογραφία), αφού συνήθως οι 

τελευταίοι λειτουργούν στο πλαίσιο και το συγκείμενο των χρηστών χωρίς να συλλαμβάνουν 

αυτό το συγκείμενο.   

Ε. Τα κείμενα αποκτούν νόημα μέσα σε συγκεκριμένο συγκείμενο, λόγο (discourse) ή 

προθέσεις. Τα μηνύματα λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Τα κείμενα 

αποκωδικοποιούνται υπό το πρίσμα συγκεκριμένων προθέσεων και τα δεδομένα παρέχουν 

πληροφορίες που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ένας ψυχοθεραπευτής για 

παράδειγμα και ένας ερευνητής του ίδιου διαλόγου «βλέπουν» τον διάλογο διαφορετικά. Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές ερμηνεύονται βάσει του συγκειμένου που επιλέγει ο ερευνητής για να 

«ακούσει» ένα διάλογο, ένα κείμενο, τα δεδομένα. Κάθε ανάλυση περιεχομένου αποκτά ένα 

συγκείμενο μέσα στο οποίο τα κείμενα εξετάζονται. Ο ερευνητής, ανάμεσα στα άλλα, 

καλείται να κατασκευάσει ένα κόσμο-συγκείμενο μέσα στο οποίο το κείμενο αποκτά νόημα 

και απαντά στα ερωτήματα/υποθέσεις. 

Στ. Η ιδιοσυστασία του κειμένου απαιτεί από τον ερευνητή να εξαγάγει συγκεκριμένα 

συμπεράσματα από ένα σώμα κειμένου μέσα σε ένα συγκεκριμένο συγκείμενο. Το κείμενο, 

τα σύμβολα και τα μηνύματα δεν μιλούν από μόνα τους. Πληροφορούν κάποιον/-α. Η 

πληροφορία επιτρέπει  στον/-ην αναγνώστη/-στρια να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών 

πληροφοριών. Η πληροφορία περιορίζει το εύρος των διαθέσιμων ερμηνειών οι οποίες σε 

διαφορετική περίπτωση θα ήταν περισσότερες. Έτσι και για τον ερευνητή η συστηματική 
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μελέτη ενός σώματος κειμένων περιορίζει το εύρος των πιθανών συμπερασμάτων. Άλλωστε, 

η συναγωγή συμπερασμάτων αποτελεί αξονικό μέρος της ανάλυσης περιεχομένου.  

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο Krippendorf  αναπαριστά σχηματικά το πλαίσιο της ανάλυσης περιεχομένου με τον 

ακόλουθο τρόπο
16

: 

Σχήμα 1. Το πλαίσιο της ανάλυσης περιεχομένου
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επισκόπηση του σχήματος είναι η ακόλουθη: 

 Ένα σώμα κειμένων, τα δεδομένα που ο ερευνητής έχει στη διάθεσή του. 

 Η υπόθεση/ερώτηση στην οποία ο ερευνητής επιδιώκει να απαντήσει.  

 Το συγκείμενο που δομεί ο ερευνητής προκειμένου το κείμενο να καταστεί 

κατανοητό. 

 Μία αναλυτική κατασκευή (analytical construct) η οποία καθιστά μετρήσιμο και 

λειτουργικό (operationilize) ό,τι γνωρίζει ο ερευνητής για το συγκείμενο. 

                                                           

16 
Klaus Krippendorf, ό.π., 29-40 &Conference on Optimal Coding of Open-Ended Survey Data, 

at the Institute for Social Research, University of Michigan, 2008. 
17 

Klaus Krippendorf, ό.π., 30. 

Οι πολλαπλές συλλήψεις της 

πραγματικότητας 
Συγκείμενο κατά τον αναλυτή 

 
 

Συμπεράσματα 

  
Απαντήσεις 

ερωτήματα 

Ανάλυση 

Περιεχομένου 
Αναλυτική 

κατασκευή Σταθεροί συσχετισμοί 

Στοιχεία επικύρωσης 

Συλλειτουργούσες 

συνθήκες 

Νοήματα, χρήσεις, 

σημαινόμενα 

κείμενα κείμενα 
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 Τα συμπεράσματα που απαντούν στην ερώτηση. 

 Τα στοιχεία επικύρωσης (validating evidence), τα οποία λειτουργούν ως τελική 

επαλήθευση των συμπερασμάτων της ανάλυσης.  

Ειδικότερα: 

Κείμενο 

Συνήθως η ανάλυση περιεχομένου εκκινεί από δεδομένα που δεν επρόκειτο εξαρχής 

να αναλυθούν για να απαντήσουν σε συγκεκριμένες υποθέσεις-ερωτήματα. Βέβαια αυτό δεν 

παραγνωρίζει το γεγονός ότι είναι προορισμένα να διαβασθούν, να ερμηνευθούν και να 

κατανοηθούν από αναγνώστες/-στριες πέραν των ερευνητών. Κάθε συγγραφέας γράφει με 

την προσδοκία τα κείμενά του/της να καταστούν κατανοητά από τους/τις αναγνώστες/-τριες 

και αυτό καθιστά το κείμενο κοινωνικά σημαντικό. Αν και η ανάλυση περιεχομένου δεν 

δεσμεύεται να αναλύσει τα δεδομένα της σε αναφορά με το προτιθέμενο από τον/την 

συγγραφέα κοινό, πρέπει να ιδωθούν τα δεδομένα υπό αυτό το πρίσμα. Για παράδειγμα όταν 

ο πολιτικός αγορεύει, το κάνει έχοντας υπόψη ότι θα ελεγχθεί από το κοινό. Γι’ αυτό ο/η 

ερευνητής/-τρια πρέπει να προστατεύσει την έρευνα αναζητώντας τα στοιχεία εκείνα για τα 

οποία η πηγή (συγγραφέας, αγορητής κ.ο.κ.) λειτουργεί ασύνειδα, χωρίς να έχει κατά νου μία 

ενδεχόμενη ανάλυση των λόγων ή των γραπτών του. Αυτό καθίσταται ευκολότερο για 

κείμενα των οποίων η πηγή –αγορητής, συγγραφέας– δεν γνωρίζει και δεν έχει κατά νου ότι ο 

λόγος/κείμενα της θα αναλυθούν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου
18

.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ουσιαστικά πρόκειται για το στόχο των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τα 

διαθέσιμα κείμενα
19

. Γενικά οι ερωτήσεις αυτές περιγράφουν τις πιθανές, αλλά αρχικά 

αβέβαιες απαντήσεις. Η αναγκαιότητα να ξεκινήσει μία ανάλυση περιεχομένου με ερωτήσεις 

καθίσταται σαφής για δύο λόγους: αποδοτικότητα (efficiency) και εμπειρική θεμελίωση 

(empirical grounding): το έργο του ερευνητή και των κωδικογράφων είναι στοχευμένο 

                                                           

18 
David Winter, “Content Analysis of Archival Materials, Personal Documents, and Everyday 

Verbal Productions”, in Charles P. Smith (ed.), Motivation and Personality: Handbook of Thematic 

Content Analysis, Cambridge University Press, Cambridge – New York – Victoria, 1992, 110-11. 
19 

Klaus Krippendorf, On Communicating Otherness, Meaning, and Information, 212. 
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προκειμένου να εξοικονομήσουν πόρους, αλλά και στηρίζεται μερικώς σε προηγούμενες 

έρευνες. Οι ερωτήσεις έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
20

: 

 Υπάρχει η πεποίθηση ότι η απάντησή τους θα δοθεί μέσα από την ανάλυση του 

σώματος κειμένων. 

 Προδιαγράφουν μία σειρά από πιθανές-υποθετικές απαντήσεις. 

 Αναφέρονται σε μη προσβάσιμα και άμεσα αντιληπτά φαινόμενα. 

 Επιτρέπουν την επικύρωση (ή την ακύρωσή τους) μέσω της παραδοχής ότι υπάρχει 

κάποιος άλλος τρόπος να παρατηρηθούν ή να τεκμηριωθούν τα συναγόμενα 

συμπεράσματα. 

 

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ (CONTEXT) 

Το εκάστοτε κείμενο καθίσταται αξιοποιήσιμο από τη στιγμή που ο ερευνητής το εντάσσει 

στο ερμηνευτικό και ιστορικό συγκείμενο
21

. Ο αναλυτής καλείται να εγγράψει το κείμενο 

αφενός στο εννοιολογικό του περιβάλλον και αφετέρου στα χωροχρονικά του συμφραζόμενα∙ 

το συγκείμενο εστιάζει και περιορίζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο το κείμενο σχετίζεται με 

τις ερωτήσεις της έρευνας.  

Η γνώση του συγκειμένου, κατά τον Krippendorf, διακρίνεται σε 2 είδη
22

: 

Α. Το δίκτυο των σταθερών συσχετισμών (stable correlation) οι οποίες συνδέουν τα 

διαθέσιμα κείμενα  με πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματα. 

Β. Οι συλλειτουργούσες συνθήκες (contributing conditions) οι οποίες συνίστανται από όλους 

εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το δίκτυο των σταθερών 

συσχετισμών με προβλέψιμο τρόπο. 

Ο ερευνητής οφείλει να εντάξει τα δεδομένα στο συγκείμενό τους (contextualize), 

δηλαδή στο περιβάλλον όσων ειπώθηκαν πριν (από μία συζήτηση για παράδειγμα), από ποιον 

προς ποιον, τις απαντήσεις που έλαβε ο ομιλητής και τον τρόπο που κατηύθυνε τη συζήτηση 

(συγκείμενο ενός εξωτερικού –αμέτοχου στο διάλογο– παρατηρητή). Επίσης, ο ερευνητής 

της ανάλυσης περιεχομένου είναι αναγκαίο να ανιχνεύσει και να περιγράψει και το 

                                                           

20 
Klaus Krippendorf, Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, 32-33. 

21 
Klaus Krippendorf, On Communicating Otherness, Meaning, and Information, Routledge, 

New York – London 2009, 213. 
22 

Klaus Krippendorf, Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, 33-34. 
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εσωτερικό συγκείμενο, δηλαδή το συγκείμενο των ίδιων των συμμετεχόντων σε ένα διάλογο. 

Αυτό καθίσταται σαφές αν αντιληφθούμε ότι κάθε διάλογος δεν θα είχε νόημα αν όλοι οι 

συμμετέχοντες μοιράζονταν το ίδιο συγκείμενο. Έτσι, ο αναλυτής πρέπει να κατασκευάσει το 

δικό του συγκείμενο (analyst’s context) μέσα στο οποίο οι διαλεγόμενοι «μιλάνε», και να 

στηριχθεί στη γνώση που έχει για τις σχέσεις μεταξύ των ρηματικών ενεργημάτων, τη 

δύναμη του λόγου, το δίκτυο των σχέσεων που οδηγεί από τα κείμενα στις απαντήσεις των 

ερωτημάτων της έρευνας.   

Καθώς λοιπόν οι διαλεγόμενοι κατά την πορεία της συζήτησης ενδέχεται να 

τροποποιήσουν τους «όρους» του διαλόγου και καθώς ο αναλυτής, συνήθως, δε συμμετέχει, 

αλλά ως εκ των υστέρων εξωτερικός παρατηρητής αναλύει τα δεδομένα και δεν μπορεί να 

ρωτήσει τους διαλεγόμενους τι εννοούν, χρειάζεται να λάβει υπόψη του τις 

συλλειτουργούσες συνθήκες (contributing factors) ώστε να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήματα που έχει θέσει.  

Αν ο αναγνώστης/-στρια των συμπερασμάτων μίας ανάλυσης περιεχομένου δεν 

μελετήσει πρώτα το συγκείμενο που χρησιμοποίησε ο αναλυτής κινδυνεύει να οδηγηθεί σε 

λανθασμένα συμπεράσματα. Γι’ αυτό, σε κάθε ανάλυση περιεχομένου πρέπει να καταστεί 

σαφές και κατανοητό το συγκείμενο, ώστε και τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι 

κατανοητά
23

.  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ANALYTICALCONTRUCTS) 

Οι αναλυτικές κατασκευές καθιστούν μετρήσιμο και λειτουργικό το σύνολο των 

γνώσεων που έχουμε ως ερευνητές για το συγκείμενο. Συγκεκριμένα, το δίκτυο συσχετισμών 

που ενδεχομένως εξηγούν πώς τα διαθέσιμα κείμενα συνδέονται με τις πιθανές απαντήσεις 

στα ερωτήματα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι συσχετισμοί αυτοί δύνανται να 

αλλάξουν. Οι αναλυτικές κατασκευές αντιπροσωπεύουν αυτό το δίκτυο σε μετρήσιμη μορφή 

και διασφαλίζουν ότι μία ανάλυση περιεχομένου διαμορφώνει το συγκείμενο χρήσης, δηλαδή 

ότι η ανάλυση δεν προχωρά παραβιάζοντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του κειμένου. 

Συνήθως οι αναλυτικές κατασκευές παίρνουν την μορφή του τύπου «αν-τότε», οι οποίες 

ισοδυναμούν με κανόνες συμπερασμάτων που καθοδηγούν τον ερευνητή από τα κείμενα 

προς τις απαντήσεις.    

                                                           

23 
Alexander George, «Quantitative and Qualitative Approaches to Content Analysis», in Ithiel 

De Sola Pool (ed.) Trends in Content Analysis, 1959, 26-27. 
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Για παράδειγμα, μία ανάλυση περιεχομένου που στηρίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα λεξικό με κλισέ το οποίο μιμείται τον τρόπο με 

τον οποίο ικανοί χρήστες της γλώσσας κατηγοριοποιούν λέξεις σε ομάδες με παρόμοια 

σημασία. Ένα τέτοιο λεξικό συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τη γλωσσική ικανότητα. Σε 

άλλη περίπτωση, μπορεί να γίνει σύνδεση της γλωσσικής σύγχυσης με την νευρικότητα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα συμπεράσματα στην ανάλυση περιεχομένου ακολουθούν την αναλογική 

συλλογιστική πορεία, δηλαδή από το ειδικό στο ειδικό. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει 

εμπειρία από τη γλωσσική πρόοδο των βρεφών, μπορεί να εξαγάγει συμπεράσματα για την 

ηλικία των βρεφών από  τους ήχους και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν.  

Άλλες, απλώς ενδεικτικές, περιπτώσεις αναλογικών συμπερασμάτων είναι οι ακόλουθες: 

 Κάποιος μπορεί να χρονολογήσει ένα κείμενο από το λεξιλόγιό του. 

 Κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι ο δείνα ψεύδεται από τους μορφασμούς του. 

 Κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει την  ταυτότητα του δημιουργού ενός ανυπόγραφου 

κειμένου από τις στατιστικώς μελετημένες ομοιότητες με κείμενα γνωστών 

δημιουργών. 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ (VALIDATINGEVIDENCE) 

Κάθε ανάλυση περιεχομένου πρέπει να είναι έγκυρη κατ’ αρχήν. Καθώς η ανάλυση 

περιεχομένου προέκυψε από την ανάγκη να συναγάγουμε συμπεράσματα από μη άμεσα 

παρατηρήσιμα και μετρήσιμα δεδομένα, ενίοτε η επικύρωση καθίσταται μία δύσκολη ή και 

ανέφικτη διαδικασία. Για παράδειγμα, όταν τα ερωτήματα σχετίζονται με παρελθοντικά 

γεγονότα, όπως συμπεράσματα από τα έργα συγγραφέων που δεν είναι εν ζωή για τις 

προθέσεις τους, τότε η επικύρωση είναι ενδεχομένως ανέφικτη. Ωστόσο, η επικύρωση είναι 

εφικτή και απαιτείται σε μία σειρά περιπτώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η αυθαιρεσία 

του ερευνητή. Για παράδειγμα, εάν μία ανάλυση στο περιεχόμενο της αμερικάνικης 

τηλεόρασης οδηγεί από μόνη της στο συμπέρασμα ότι ο ηδονισμός στις Η.Π.Α. βρίσκεται 

στο αποκορύφωμά του, τότε το συμπέρασμα αυτό είναι αυθαίρετο, εκτός και αν ενισχυθεί και 



13 

από άλλες έρευνες για την άνοδο του ηδονισμού και εκτός τηλεοπτικής πραγματικότητας.  Η 

εγκυρότητα βέβαια είναι εφικτή σε πολλά επίπεδα
24

.  

 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΟΡΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
25

 

Θεωρητικό πλαίσιο
26

: η περιρρέουσα θεωρητική ατμόσφαιρα ορίζει γιατί το προς εξέταση 

υλικό είναι σημαντικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνεται και η ερευνητική υπόθεση. 

                                                           

24 
Βλ. ακολούθως τους τύπους της εγκυρότητας. 

25 
Ο Krippendorf ακολουθεί σε γενικές γραμμές μία ανάλογη πορεία. Τα στοιχεία/μέρη και η 

πορεία που ο ερευνητής χρειάζεται να ακολουθήσει από το σώμα κειμένων προς τα συμπεράσματα 

είναι τα ακόλουθα: 

  Μοναδοποίηση (unitization) 

  Δειγματοληψία 

  Καταγραφή/Κωδικοποίηση 

  Περιορισμός των δεδομένων ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά και διαχειρίσιμα. 

  Συναγωγή συμπερασμάτων (αναλογικών) 

  Παρουσίαση των απαντήσεων στις διατυπωθείσες ερωτήσεις 

 

 Ειδικότερα, η μοναδοποίηση είναι η συστηματική διάκριση των τμημάτων εκείνων του 

κειμένου που ενδιαφέρουν την εκάστοτε έρευνα. Η μοναδοποίηση είναι λειτουργική όταν οι 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανάλυση αντιπροσωπεύονται στο σύνολο των μονάδων. Η 

δειγματοληψία επιτρέπει την εξοικονόμηση πόρων και μόχθου, περιορίζοντας τις παρατηρήσεις σε 

ένα ορισμένο και διαχειρίσιμο σύνολο μονάδων, αντιπροσωπευτικών του συνόλου. Η 

καταγραφή/κωδικοποίηση γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα μοναδοποιημένα κείμενα και στην 

ανάγνωσή τους, ανάμεσα σε διακριτές παρατηρήσεις και στις ερμηνείες τους. Ο περιορισμός των 

δεδομένων είναι συχνά αναγκαίος, ειδικά όταν ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος. Ο αναλογικός 

συμπερασμός για φαινόμενα εκτός κειμένων από τα ίδια τα κείμενα γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα σε 

απλώς περιγραφικά σύνολα κειμένων και στο τι σημαίνουν, τι προκαλούν. Ο αναλογικός 

συμπερασμός οδηγεί σε ό,τι εστιάζει ο αναλυτής, δηλαδή στα μη παρατηρήσιμα με την ανάγνωση 

φαινόμενα. Άλλωστε, ο αναλογικός συλλογισμός διακρίνει την ανάλυση περιεχομένου από άλλους 

τρόπους έρευνας. Τέλος, οι απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα καθιστούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας κατανοητά σε τρίτους. Ουσιαστικά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο αναλυτής οφείλει να 

εξηγήσει την πρακτική χρησιμότητα των ευρημάτων  ή τη συνεισφορά της έρευνας στην υπάρχουσα 

ερευνητική φιλολογία. Ενίοτε, τα πορίσματα μπορεί να αποτελούν θεμέλιο για ανάληψη δράσης ή για 

περαιτέρω έρευνα. Klaus Krippendorf, Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, ό.π., 83-

87. 

 Την ίδια λογική ακολουθεί και η πορεία της ανάλυσης περιεχομένου κατά τον Charles Smith, 

Charles Smith, «Content Analysis and Narrative Analysis», in Harry T. Reis, Charles M. Judd (eds.), 

ό.π., 318. 
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Στην περίπτωση που δεν υφίσταται σαφές θεωρητικό πλαίσιο  ή προηγούμενες έρευνες να 

κατευθύνουν την έρευνα, τότε οι ερευνητικές εργασίες καλούνται να αποτελέσουν τον οδηγό 

της έρευνας
27

.  

Εννοιοδοτήσεις/εννοιολογικές συλλήψεις: Επιλέγονται οι κατηγορίες, δηλαδή οι 

λειτουργικοί ορισμοί των μεταβλητών, οι οποίοι –ορισμοί– πρέπει να είναι σαφείς και 

πλήρεις. Άλλωστε, κατά τον Berelson,  «η ανάλυση περιεχομένου επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει 

εξαιτίας των κατηγοριών της […] Έτσι, επειδή οι κατηγορίες εμπεριέχουν την ουσία της 

έρευνας, μία ανάλυση περιεχομένου, δεν μπορεί να είναι καλύτερη από το σύστημα των 

κατηγοριών της
28

». 

Λειτουργικοποίηση/μετρησιμότητα (operationalizition): Είναι η διαδικασία 

μετασχηματισμού μέσω συγκεκριμένων τεχνικών  των δεδομένων σε αριθμητικά στοιχεία. Οι 

μετρήσεις πρέπει να ακολουθούν τις εννοιολογικές συλλήψεις (εσωτερική εγκυρότητα). 

Επίσης εξετάζεται ποιες μονάδες θα επιλεγούν και αν οι μεταβλητές έχουν μετρηθεί σωστά.  

Στη φάση αυτή επιλέγεται και η μονάδα καταγραφής, η οποία μπορεί να είναι
29

: 

1. Η λέξη ή το σύμβολο και η σημασία της λέξης. Αυτά συνιστούν τις μικρότερες 

μονάδες καταγραφής. 

2. Η πρόταση και η παράγραφος. Ωστόσο, επειδή συχνά περιλαμβάνουν πολλαπλές 

ιδέες, αυτές αποφεύγονται ως μονάδες καταγραφής. 

3. Το συνολικό κείμενο. 

4. Το θέμα
30

, το οποίο θεωρείται ως η καταλληλότερη
31

 μονάδα καταγραφής. Ως θέμα 

ορίζεται κάθε ολοκληρωμένη από συντακτική άποψη διατύπωση (πρόταση, περίοδος, 

ημιπερίοδος, παράγραφος ή παράγραφοι), που εκφράζει ολοκληρωμένο νόημα. Το 

θέμα επιλέχθηκε ως μονάδα καταγραφής της παρούσας έρευνας.  

 

                                                                                                                                                                      

26 
Kimberly Neuendorf, The Content Analysis Guidebook, Sage Publications, Thousand Oaks – 

London – New Delhi, 2002, 50-51. 
27 

Kimberly Neuendorf, 108. 
28 

Αναφέρεται στο: Κυριάκος Μπονίδης, ό.π., 51. 
29 

Κυριάκος Μπονίδης, ό.π., 53-57∙ Content Analysis: A methodology for Structuring and 

Analyzing Written Material, United States General Accounting Office, Program Evaluation and 

Methodology Division, September 1996, 25-27. 
30 

Cohen & Manion, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Μεταίχμιο, Αθήνα, 1994, 87∙ 

Kimberly Neuendorf, ό.π., 72. 
31 

Charles Smith, Content Analysis and Narrative Analysis, 2000, 321∙Νίκος Άχλης, Οι 

γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι, στα σχολικά βιβλία ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου, Αφοί 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1983, 21. 
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Κωδικοποίηση: Αποτελεί την καρδιά της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου, αφού 

εστιάζει στο προς μελέτη υλικό
32

. Σε περίπτωση που το επιλεχθέν υλικό δεν είναι κατάλληλο, 

τότε σημαντικές πληροφορίες αγνοούνται και η ανάλυση αποκλίνει από το στόχο της. Γι’ 

αυτό απαιτούνται: Α. βιβλίο κωδικών (codebook
33

) με όλες τις μεταβλητές πλήρως 

ορισμένες, δηλαδή τους λειτουργικούς ορισμούς όλων των μεταβλητών και Β. δελτία 

κωδικοποίησης (coding forms), δηλαδή δελτία για την χειρόγραφη κωδικοποίηση, σύμφωνα 

πάντα με το βιβλίο κωδικών
34

. Δομικό στοιχείο της κωδικοποίησης είναι η κατασκευή 

κατηγοριών οι οποίες πρέπει να είναι εξαντλητικές (πρέπει να υπάρχει ένας κατάλληλος 

κωδικός για κάθε μία και για όλες τις μονάδες που κωδικοποιήθηκαν), αποκλειστικές
35

 

(κάθε κωδικός πρέπει να τοποθετείται μία μόνο φορά σε ένα τμήμα κατηγορίας
36

) και 

ανεξάρτητες (η καταχώριση σε μία κατηγορία δεν επηρεάζει την καταχώρηση σε μία άλλη 

κατηγορία
37

). Γενικότερα, οι κατηγορίες πρέπει να είναι σαφείς, λεπτομερώς 

προσδιορισμένες και με κατατοπιστικά παραδείγματα
38

, έτσι ώστε οι κωδικογράφοι να 

συμφωνούν, σε μεγάλο βαθμό, στο υλικό που θα κατηγοριοποιηθεί σε ένα κωδικό.   

Διάφοροι τύποι μπορούν να αποδώσουν τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των 

κωδικογράφων
39

. Ίσως ο απλούστερος είναι η απλή ποσοστιαία στάθμιση της συμφωνίας ή 

μη μεταξύ των κωδικογράφων. Ο τύπος
40

 έχει ως εξής:  

Po = na / no 

όπου: 

Po = δείκτης παρατηρούμενης συμφωνίας 

                                                           

32 
Η κωδικοποίηση ενδέχεται να «πατήσει» σε ένα προϋπάρχον σύστημα κωδικών ή σε ένα νέο 

ad hoc σύστημα κωδικών το οποίο είτε έχει διαμορφωθεί a priori είτε εμπειρικά, κατά την πορεία της 

ανάλυσης του ερευνώμενου υλικού είτε μεικτά. Βλ. Charles Smith, «Content Analysis and Narrative 

Analysis», 2000, 323-24. 
33 

Ο Charles Smith το ονομάζει coding manual, Charles Smith, «Content Analysis and 

Narrative Analysis», 2000, 321∙ Content Analysis: A methodology for Structuring and Analyzing 

Written Material, United States General Accounting Office, Program Evaluation and Methodology 

Division, September 1996, 34. 
34 

Kimberly Neuendorf, The Content Analysis Guidebook, 50 &111 Klaus Krippendorff, Testing 

the Reliability of Content Analysis Data: What is Involved and Why, 2007, 2. 
35 

Content Analysis: A methodology for Structuring and Analyzing Written Material, ο.π., 1996, 

21. 
36 

Βλ. Νίκος Άχλης, 22∙ K. Neuendorf, 118-19. 
37 

Charles Smith, «Content Analysis and Narrative Analysis», 2000, 321. 
38 

Charles Smith, «Content Analysis and Narrative Analysis», 2000, 323∙ Content Analysis: A 

methodology for Structuring and Analyzing Written Material, ό.π., 48. 
39 

Η μέθοδος του Holsti, Scott's pi (p), Cohen's kappa (k), Krippendorff's alpha (a), ενώ 

συνολικά έχουν καταγραφεί 39 μέθοδοι υπολογισμού της αξιοπιστίας μεταξύ των κωδικογράφων.  
40 

Content Analysis: A methodology for Structuring and Analyzing Written Material, ο.π., 1996, 

66∙ Kimberly Neuendorf, ό.π., 83-39∙ Charles Smith, «Content Analysis and Narrative Analysis», 2000, 

149. 
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na = αριθμός συμφωνιών 

no = αριθμός παρατηρήσεων 

Η παρατηρούμενη συμφωνία που προκύπτει από τον τύπο αυτό δεν είναι αποδεκτή, διότι δεν 

υπολογίζει τον βαθμό τυχαίας συμφωνίας
41

. Μόνο όταν ληφθεί υπόψη και ο βαθμός τυχαίας 

συμφωνίας, ο υπολογισμός της αξιοπιστίας γίνεται αποδεκτός. Ο τύπος
42

 που προσδιορίζει 

τον βαθμό τυχαίας συμφωνίας είναι ο ακόλουθος: 

 

 

 

Όπου:  

Pe = δείκτης τυχαίας συμφωνίας 

Ni: ο αριθμός των κοινών κωδικογραφήσεων στην κατηγορία (κατεύθυνση) i. 

Ν: ο συνολικός αριθμός κωδικογραφήσεων 

n: ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών (κατευθύνσεων) 

 

Με δεδομένη λοιπόν την «αστοχία» της απλής ποσοστιαίας μέτρησης της διυποκειμενικής 

συμφωνίας, κρίνεται, βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας, ότι ο ασφαλέστερος τύπος
43

 είναι ο 

ακόλουθος: 

                                                           

41 
Kent Grayson and Roland Rust, «Interrater Reliability Assessment in Content Analysis»,  

Journal of Consumer Psychology, Vol. 10, No. 1/2, Methodological and Statistical Concerns of the 

Experimental Behavioral Researcher (2001), 71-73∙ Kimberly Neuendorf, The Content Analysis 

Guidebook, 83-39∙ Charles Smith, «Content Analysis and Narrative Analysis», 2000, 150-53. 
42 

Κυριάκος Μπονίδης, Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας των εν χρήσει σχολικών 

εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, Θεσσαλονίκη, 

Τομέας Παιδαγωγικής Α.Π.Θ., 1998 (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), 133. 
43 

Κυριάκος Μπονίδης, Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας των εν χρήσει σχολικών 

εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, ό.π., 133∙ 

Kimberly Neuendorf, The Content Analysis Guidebook, ό.π., 83-39∙Charles Smith, Content Analysis 

and Narrative Analysis, ό.π., 2000, 151∙ Klaus Krippendorf, ό.π., 223. 
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P: παρατηρούμενος βαθμός συμφωνίας μεταξύ των κωδικογράφων (τύπος Ια) 

Pe: ο βαθμός τυχαίας συμφωνίας μεταξύ των κωδικογράφων 

Βέβαια και το aτου Krippendorf
44

 θα μπορούσε να αποτελέσει τη λυδία λίθο της 

διυποκειμενικής συμφωνίας, αν και δεν έχει τη διείσδυση των δύο προηγούμενων τύπων σε 

έρευνες ανάλυσης περιεχομένου. 

 

 

 

 Ειδικότερα, στην προκείμενη έρευνα οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα: 

                                                           

44 
Andrew F. Hayes & Klaus Krippendorff, «Answering the Call for a Standard Reliability 

Measure for Coding Data», Communication Methods and Measures 1,1: 77-89, 2007. Klaus 

Krippendorff, Content Analysis, An Introduction to its Methodology, ό.π.,2004, 219-243. 
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Για τον υπολογισμό του βαθμού συμφωνίας του ερευνητή με τους κωδικογράφους (π. 2) στην 

ταξινόμηση των δελτίων κατά κατηγορία και κατά κατεύθυνση, χρησιμοποιήθηκε ο 

παρακάτω τύπος
45

:  

 

 

όπου 

Μ = αριθμός των δελτίων που συμφώνησαν ο ερευνητής με τον i κωδικογράφο (i = 1, 2) 

Nε = ο αριθμός των δελτίων που ταξινόμησε ο ερευνητής, 

Νi= ο αριθμός των δελτίων που ταξινόμησε ο κωδικογράφος i (i = 1, 2). 

 

 

Πίνακας 1: Βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων κατά θεματική 

κατηγορία 

 

Θεματικές κατηγορίες 

Βαθμός συμφωνίας 

Ε – Κ1 Ε – Κ2 

Τραύμα 0,946 0,977 

Η πρόσληψη της νέας ετερότητας 0,989 0,955 

Πρόθεση για βοήθεια προς τη νέα 

ετερότητα 

0,976 0,999 

 

                                                           

45Andrew F. Hayes & Klaus Krippendorff, «Answering the Call for a Standard Reliability Measure for 

Coding Data», Communication Methods and Measures 1,1: 77-89, 2007. Klaus Krippendorff, Content 

Analysis, An Introduction to its Methodology, ό.π.,2004, 219-243. 
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Για τον υπολογισμό του βαθμού συμφωνίας μεταξύ των δύο κωδικογράφων (π. 2) 

χρησιμοποιήθηκε ο τύπος: 

(Ια)                

όπου: 

Μ: ο αριθμός των δελτίων που συμφώνησαν οι δύο κωδικογράφοι 

Νi: ο αριθμός των δελτίων που ταξινόμησε ο κωδικογράφος i (i= 1, 2). 

 

 

Πίνακας 2: Βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων στις θεματικές 

κατηγορίες  

 

 

 

 

 

 

 

Επειδή, κατά την παραπάνω διαδικασία, μετράται μόνο ο βαθμός συμφωνίας χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η τυχαία συμφωνία μεταξύ των κωδικογράφων, για τον προσδιορισμό της 

αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε επιπλέον ο ακόλουθος τύπος
46

: 

                                                           

46 
Κυριάκος Μπονίδης, ό,π., 133 

 Ερευνητής Κωδικογράφος 

1 

Κωδικογράφος 

2 

Ερευνητής  0,988 0,998 

Κωδικογράφος 

1 

0,988  0,986 

Κωδικογράφος 

2  

0,998 0,986  
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όπου  

P: παρατηρούμενος βαθμός συμφωνίας μεταξύ των κωδικογράφων (τύπος Ια) 

Pe: ο βαθμός τυχαίας συμφωνίας μεταξύ των κωδικογράφων, ο οποίος υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

 

 

όπου  

Ni: ο αριθμός των κοινών κωδικογραφήσεων στην κατηγορία (κατεύθυνση) i. 

Ν: ο συνολικός αριθμός κωδικογραφήσεων 

n: ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών (κατευθύνσεων) 

 

Προκύπτει ότι Pe = 15.88% για τις θεματικές κατηγορίες. Τελικά επιτεύχθηκε συνολικό 

ποσοστό αξιοπιστίας 96.4% για τις κατηγορίες. 

Δειγματοληψία
47

: Ενίοτε το υλικό απαιτεί τη δειγματοληπτική ανάλυσή του. Στην 

περίπτωσή της έρευνας μας το πρωτογενές υλικό αναλύθηκε πλήρως. Πρωτογενές υλικό 

αποτέλεσαν οι 15 συνεντεύξεις με μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας Ρόδου. 

Εξάσκηση και πιλοτική αξιοποίηση: Εξετάζεται κατά πόσο οι κωδικογράφοι 

συνεργάζονται, όπως και σε ποιο βαθμό συμφωνούν στην κωδικοποίηση των μεταβλητών. 

                                                           

47 
Για τις διαφορετικές τεχνικές δειγματοληψίας βλ.  Kimberly Neuendorf, ό.π., 83-39∙ Charles 

Smith, Content Analysis and Narrative Analysis, ό.π., 2000, 319. 
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Έπειτα σε ένα έλεγχο σημειώνεται η αξιοπιστία σε κάθε μεταβλητή και ενδεχομένως η 

αναθεώρηση του βιβλίου των κωδικών (feedback loops)
48

. 

Κωδικογράφηση: Τουλάχιστον δύο κωδικογράφοι απαιτούνται ώστε η έρευνα να είναι 

αξιόπιστη
49

.   

Τελική αξιοπιστία: Υπολογισμός της συνολικής αξιοπιστίας για κάθε μεταβλητή. 

Συστηματική, ποσοτική και ποιοτική περιγραφή και περιγραφή των αποτελεσμάτων με 

στόχο την επαλήθευση (μερική ή πλήρη) ή διάψευση των υποθέσεων (Tabulation and 

reporting).   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Στο σημείο αυτό θα αναλύσω αδρομερώς τις βασικές τεχνικές και τους κανόνες βάσει των 

οποίων καθορίζονται τα αριθμητικά δεδομένα που προσδιορίζουν αντικείμενα ή γεγονότα. 

Δηλαδή, οι μετρήσεις δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η διαδικασία με την οποία προσδίδουμε 

αριθμητικό χαρακτήρα στα δεδομένα
50

. 

Για κάθε μεταβλητή σε κάθε μονάδα υπάρχει μία «πραγματική» τιμή την οποία προσπαθούμε 

να ανακαλύψουμε. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και η μέτρηση είναι το άθροισμα 

των σωστών και λανθασμένων τιμών.  

m= t + e 

m: μετρήσεις 

t: αληθείς τιμές  

e: λανθασμένες τιμές 

Έτσι, όσο ελαχιστοποιούνται οι λανθασμένες τιμές τόσο πιο κοντά στις πραγματικές τιμές 

βρίσκονται οι μετρήσεις. Άλλωστε, αυτός είναι και ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει ο 

ερευνητής. Για παράδειγμα, σε μία έρευνα που καταγράφει τις επιθετικές ενέργειες –όπως 

                                                           

48 
Kohlbacher, Florian (2005). «The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study 

Research» . Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 7(1), Art. 

21,http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0601211. σελ. 15∙ Mayring, Philipp (2000). Qualitative 

Content Analysis [28 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social 

Research, 1(2), Art. 20, http://nbnresolving,de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204, 3. 
49 

KlausKrippendorf, ό.π., 217. Στην παρούσα έρευνα υπήρξαν δύο κωδικογράφοι.   
50 

Kimberly Neuendorf, ό.π., 111. 
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ορίζονται σε σχετικό βιβλίο κωδικών (codebook) – των πρωταγωνιστών ενός τηλεοπτικού 

προγράμματος,  υπάρχουν κάποιες πραγματικές τιμές, τις οποίες καλείται να προσεγγίσει ο 

ερευνητής. Ωστόσο, παράγοντες όπως οι λανθασμένη ερμηνεία της επιθετικής συμπεριφοράς 

από τον κωδικογράφο, επειδή δεν έχει μελετήσει επιμελώς το βιβλίο κωδικών, λόγω  

απροσεξίας, κόπωσης ή και  λανθασμένης αντιγραφής, συντελούν στην ανακρίβεια των 

μετρήσεων
51

 και, ίσως, εμποδίσουν την ορθή κωδικογράφηση.  

 

Για να καταστεί μία μέτρηση ορθή, οφείλουμε να εξετάσουμε 4 κριτήρια: αξιοπιστία 

(reliability), εγκυρότητα (validity), ακρίβεια (accuracy), σαφήνεια (precision).  

 

Αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία προσδιορίζει κατά πόσο μία μέτρηση αποδίδει τα ίδια αποτελέσματα σε 

επαναλαμβανόμενους ελέγχους. Επομένως, μία μέτρηση που έγινε άπαξ ή μόνο από ένα 

άτομο δεν είναι αξιόπιστη. Άλλωστε, για την εγκυρότητα των πορισμάτων από το κείμενο, 

είναι σημαντικό η διαδικασία κατηγοριοποίησης να είναι αξιόπιστη υπό την έννοια ότι είναι 

συνεπής: διαφορετικά υποκείμενα οφείλουν να κωδικοποιήσουν το ίδιο κείμενο με τον ίδιο 

τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό ο Weber σημειώνει ότι «τα προβλήματα αξιοπιστίας ανακύπτουν 

συνήθως λόγω της αμφισημίας των λέξεων, των ορισμών των κατηγοριών και άλλων 

κανόνων κωδικοποίησης
52

».  

Εγκυρότητα 

Η εγκυρότητα προσδιορίζει κατά πόσο η έρευνα εξετάζει αυτό που προτίθεται να εξετάσει
53

. 

Ακρίβεια 

Προσδιορίζει κατά πόσο η μέτρηση είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις. 

 

                                                           

51 
Charles Smith, «Content Analysis and Narrative Analysis», ό.π., 322∙ Content Analysis: A 

methodology for Structuring and Analyzing Written Material, ό.π., 34. 
52 

Robert Philip Weber, Basic Content Analysis, Sage Publications, Newbury Park – London – 

New Delhi, 1990, 15. 
53 

Κατά τον Shapiro, η χρησιμοποίηση αποκλειστικά των υπολογιστών προσδίδει αξιοπιστία και 

συντελεί στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά αποδυναμώνει την εγκυρότητα της έρευνας. Συμπεραίνει 

λοιπόν πως οι κωδικογράφοι αποτελούν  condition sine qua non για την ανάλυση περιεχομένου. 

Shapiro,  «The Future of Coders», ό.π., 226, 238. 



23 

Σαφήνεια 

Είναι η λεπτότητα στη διάκριση μεταξύ κατηγοριών ή επιπέδων της μέτρησης. Βέβαια η 

υπερβολική λεπτότητα είναι αντιπαραγωγική.  

Γενικότερα, η εγκυρότητα μπορεί να ιδωθεί ως περικλείουσα τα κριτήρια της αξιοπιστίας
54

, 

της ακρίβειας και της σαφήνειας, χωρίς σε καμία περίπτωση τα τρία αυτά κριτήρια να 

αποτελούν συνθήκες ικανές για την εγκυρότητα
55

.  

Για να καταστεί σαφής ο συσχετισμός των τριών (αξιοπιστία, ακρίβεια, σαφήνεια) αυτών 

κριτηρίων αρκεί να εξετάσουμε το ακόλουθο σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

54 
Mathew Lombard, «Intercoder Reliability, Practical Resources for Assessing and Reporting 

Intercoder Reliability in Content Analysis Research Projects»,  

http://astro.temple.edu/~lombard/reliability/. Ημερομηνία και χρονολογία προσπέλασης: 27/03/2010. 
55 

Klaus Krippendorf, ό.π., 2004, 354. 

http://astro.temple.edu/~lombard/reliability/
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Σχήμα 2: Συγκρίνοντας την αξιοπιστία, την ακρίβεια και τη σαφήνεια
56

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

56 
Klaus Krippendorf, ό.π., 2004, 214∙ Kimberly Neuendorf, ό.π., 114. 

Α.  υψηλή αξιοπιστία 

υψηλή ακρίβεια 

υψηλή σαφήνεια 

 

Β.  υψηλή αξιοπιστία 

χαμηλή ακρίβεια 

υψηλή σαφήνεια 

 

Γ.  χαμηλή αξιοπιστία 

μέση ακρίβεια 

υψηλή σαφήνεια 

 

Δ.  χαμηλή αξιοπιστία 

χαμηλή ακρίβεια 

υψηλή σαφήνεια 

 

Ε.  υψηλή ακρίβεια 

χαμηλή σαφήνεια 
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Η επισκόπηση του παραπάνω σχήματος είναι η εξής: Κάθε στόχος δείχνει ένα τρόπο 

προσέγγισης και μέτρησης μίας μεταβλητής. Κάθε «βολή» γίνεται αντιληπτή ως η 

προσπάθεια να μετρήσουμε τη μεταβλητή μίας μονάδας. Μία βολή μακριά από το κέντρο 

δείχνει μία μέτρηση ανακριβή, αστοχώντας να μετρήσει τις πραγματικές τιμές. Η διάμετρος 

των βλημάτων δείχνει την ακρίβεια των μετρήσεων. Δηλαδή μία μικρή οπή δείχνει μία 

ακριβή μέτρηση. Έτσι, ο στόχος Α απεικονίζει το στόχο κάθε ερευνητή της ανάλυσης 

περιεχομένου: μία έγκυρη μέτρηση, δηλαδή μία μέτρηση που είναι αξιόπιστη (τα βλήματα 

είναι συγκεντρωμένα σε ένα στενό πεδίο), ακριβής (τα βλήματα είναι κοντά στο κέντρο) και 

σαφής (τα βλήματα είναι αρκετά μικρά ώστε να καταδείξουν τις λεπτομέρειες και τις 

διαφοροποιήσεις). Ο στόχος Β. έχει καλή αξιοπιστία και σαφήνεια, αλλά τα βλήματα είναι 

μακριά από το κέντρο, άρα έχει χαμηλή ακρίβεια. Ο στόχος Γ. έχει υψηλή σαφήνεια, αλλά 

προβληματική αξιοπιστία και ακρίβεια, ενώ ο στόχος Δ. παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία  και 

ακρίβεια, αλλά υψηλή σαφήνεια. Τέλος, ο στόχος Ε. παρουσιάζει μία μόνο βολή (άρα 

χαμηλή αξιοπιστία) με χαμηλή σαφήνεια, αφού η διάμετρος είναι τόσο μεγάλη που, αν και 

περιλαμβάνει το κέντρο, περικλείει και μεγάλο μέρος του στόχου.  Με εξαίρεση την πρώτη 

περίπτωση (στόχος Α.), η εγκυρότητα των μετρήσεων είναι προβληματική, αφού ένα ή 

περισσότερα από τα τρία κριτήρια (αξιοπιστία, ακρίβεια, σαφήνεια) βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα
57

.  
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Kimberly Neuendorf, ό.π., 112-14. 
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Σχήμα 3. Θεματικές κατηγορίες 
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ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
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ΘΕΤΙΚΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
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Α.2. Αποτελέσματα και Συμπεράσματα 

 

Στην πρώτη θεματική κατηγορία «Συλλογικό Τραύμα», κατεγράφησαν συνολικά 324 

αναφορές, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:  

Γράφημα  1 

 

Σε γενικές γραμμές, τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνεντεύξεων και με δεδομένους 

τους περιορισμούς της μεθόδου, δύσκολα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για τραυματικές 

εμπειρίες της μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου, ακόμη και κατά την περίοδο της 

τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Βέβαια, γίνονται κάποιες αναφορές σε μία διακριτική εις 

βάρος τους αντιμετώπιση, τόσο από θεσμικούς φορείς όσο και σε επίπεδο διαπροσωπικών 

σχέσεων, αλλά είναι περισσότερες και σε απόλυτο αριθμό όσο και σε ένταση οι αναφορές 

στις θετικές και συχνά εγκάρδιες σχέσεις με τους χριστιανούς της Ρόδου. Αξίζει, τέλος να 

αναφερθεί ότι όλοι ανεξαιρέτως μίλησαν, με περισσότερες ή λιγότερες αναφορές, στις 

γνήσιες και στενές σχέσεις με τον χριστιανικό πληθυσμό, ενώ υπήρξαν έξι άτομα τα οποία 

δεν έκαναν καμία ρητή ή υπόρρητη αναφορά σε αρνητικές συμπεριφορές εις βάρος τους.  

Στη δεύτερη θεματική κατηγορία σχετικά με την πρόσληψη της «νέας ετερότητας», 

κατεγράφησαν συνολικά 374 αναφορές, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

60% 

40% 

Συλλογικό Τραύμα 

αρνητικές αναφορές θετικές αναφορές     
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Γράφημα  2 

 

Γενικότερα, στο πλαίσιο του ανθρωπισμού και της πολιτικής ορθότητας, διακρίνεται 

μία συμπάθεια και συμπόνια για τους μουσουλμάνους μετανάστες, αλλά κυρίους για τους 

Σύριους πρόσφυγες τους οποίους αντιμετωπίζουν κατ’ αρχήν θετικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η αίσθηση που αποκομίζει κάποιος μελετώντας το πρωτογενές υλικό είναι ότι το θρήσκευμα 

δεν αποτελεί τον καθοριστικό ρόλο για τη στάση αυτή.  

Τέλος, στην τρίτη και τελευταία θεματική, η οποία πρέπει να συνδεθεί με τη δεύτερη, 

καταγράφησαν οι λιγότερες αναφορές: 

19% 

33% 

48% 

Πρόσληψη της νέας ετερότητας 

αρνητικές αναφορές θετικές αναφορές  ουδέτερες αναφορές 
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Γράφημα  3 

 

 

Οι αναφορές είναι περιορισμένες σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες και η 

«σιωπή» αυτή δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστη. Συχνά, αν και υπερισχύουν ποσοτικά οι 

θετικές αναφορές ως προς την πρόθεση να βοηθήσουν τη νέα ετερότητα, η αίσθηση που 

αποκομίζει κάποιος είναι ότι η όποια βοήθεια είναι έργο θεσμικών φορέων και όχι της 

μουσουλμανικής κοινότητας. Δεν διακρίνεται καμία ζέση να βοηθήσουν τους ομόθρησκους 

πρόσφυγες και μετανάστες και σε αρκετές περιπτώσεις η μουσουλμανική κοινότητα στην 

περίπτωση αυτή «ανήκει» περισσότερο στην τοπική οικονομική κοινότητα η οποία 

στηρίζεται στην τουριστική βιομηχανία, για την οποία ίσως οι νέα ετερότητα να είναι μία 

μικρή απειλή.   

 

 

 

 

 

 

 

αρνητική  
40% 

θετική 
60% 

Πρόθεση για βοήθεια προς τη νέα 
ετερότητα 


